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Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

FEMM(2020)1130_1
ESITYSLISTALUONNOS
Kokous
Maanantai 30. marraskuuta 2020 klo 14.00–15.45
Tiistai 1. joulukuuta 2020 klo 16.45–18.45
Bryssel
Kokoushuone: József Antall (6Q2)
Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta
30. marraskuuta 2020 klo 14.00–15.45
1.	Esityslistan hyväksyminen
2.	Puheenjohtajan ilmoitukset
HUOM. KAIKKI AJAT OVAT VAIN SUUNTAA-ANTAVIA JA VOIVAT MUUTTUA KOKOUKSEN KULUESSA.
TARKISTUKSIA koskevan etä-äänestyksen avaaminen
Äänestys on avoinna klo 14.00–15.30
Kaikki äänestykseen osallistuvat jäsenet äänestävät EPVote-sovelluksella. Tulokset toimitetaan sähköpostitse.
3.	Tilapäinen poikkeus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

FEMM/9/04121
***I	2020/0259(COD)	COM(2020)0568 – C9-0288/2020

Valmistelija:

Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
AM – PE660.099v01-00
Vastaava:

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Tarkistusten hyväksyminen
4.	Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpano YK:n vammaisyleissopimuksen valossa


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Valmistelija:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
PA – PE655.669v01-00
AM – PE658.789v01-00
Vastaava:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Tarkistusten hyväksyminen
* * *
30. marraskuuta 2020 klo 14.15–15.45
Yhdessä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kanssa
5.	Sukupuoliperusteisen väkivallan torjunta: Verkkoväkivalta
CJ01/9/04688
Kuulemistilaisuus
Katso erillinen esityslistaluonnos
* * *
1. joulukuuta 2020 klo 16.45–18.45
LOPULLISTA TEKSTIÄ koskevan etä-äänestyksen avaaminen
Äänestys on avoinna klo 16.45–18.15
Kaikki äänestykseen osallistuvat jäsenet äänestävät EPVote-sovelluksella. Tulokset toimitetaan sähköpostitse ja julkaistaan FEMM-valiokunnan sivustolla.
6.	Tilapäinen poikkeus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

FEMM/9/04121
***I	2020/0259(COD)	COM(2020)0568 – C9-0288/2020

Valmistelija:

Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
AM – PE660.099v01-00
Vastaava:

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Lausuntoluonnoksen hyväksyminen
7.	Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpano YK:n vammaisyleissopimuksen valossa


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Valmistelija:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
PA – PE655.669v01-00
AM – PE658.789v01-00
Vastaava:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Lausuntoluonnoksen hyväksyminen
* * *
1. joulukuuta 2020 klo 17.00–17.30  (suljetuin ovin)
8.	Koordinaattoreiden kokous
* * *
1. joulukuuta 2020 klo 17.30–18.15
9.	Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaava verkosto
FEMM/9/00591
	Katso erillinen esityslistaluonnos
Ei suoratoistoa
* * *
1. joulukuuta 2020 klo 18.15–18.45
Yhdessä oikeudellisten asioiden valiokunnan kanssa
10.	Perheväkivallan ja huolto-oikeuksien vaikutukset naisiin ja lapsiin
CJ02/9/02721
	2019/2166(INI)	

Esittelijät:

Elena Kountoura (GUE/NGL)
Luisa Regimenti (ID)

Vastaava:

JURI, FEMM


 
Ensimmäinen keskustelu

Katso erillinen esityslistaluonnos
* * *
11.	Muut asiat
12.	Seuraavat kokoukset
7. joulukuuta 2020 klo 13.45–15.45 (Bryssel)

